
ANBI informatie stichting FotoFestival (8137.58.932) 
 
 
Inleiding 
 
Op 14 december 1988 is de stichting opgericht en op 24 december 2020 zijn de statuten van de 
stichting aangepast ten behoeve van het aanvragen van een ANBI status. De stichting is ook bekend 
onder de naam FotoFestival Naarden. 
 
Dit beleidsplan betreft de periode 2021-2023. 
 
 
1.  DOELSTELLING 
 
De stichting heeft conform de statuten ten doel: 
a. tweejaarlijks een fotomanifestatie te organiseren, waarin de (Nederlandse) fotografie centraal 
staat, teneinde daarmee te bevorderen de belangstelling voor en de beoefening van de fotografie; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen (cultureel) belang te dienen. De instelling 
heeft geen winstoogmerk, en laat tweejaarlijks een deel van het vermogen toekomen aan haar 
doelstelling en laat een eventueel liquidatiesaldo ten goede komen aan een ANBI-instelling met een 
soortgelijke doelstelling. 
 
In de praktijk komt deze doelstelling er op neer dat in de oneven jaar een Fotofestival in Naarden-
Vesting wordt georganiseerd, met topfotografen uit binnen- en buitenland. 
 
2. ACTUEEL BELEIDSPLAN 
 
Hiervoor verwijzen wij u naar het bijgaande actuele beleidsplan. 
 
3. BEHEER GELDEN 
 
Op grond van artikel 5 lid 4 van de statuten heeft geen enkele persoon of bestuurder 
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over 
het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
 
 
 
4. ORGANISATIE 
 
KvK nummer:   41193782 
RSIN:    8137.58.932 
 
Correspondentie adres:  Oud Bussumerweg 45, 1272 PT Huizen 
 
De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
 
 



Bestuur 
Voorzitter:  de heer A.J.I.M. van der Velde 
Secretaris:  mevrouw J.Q.M. van der Sloot 
Penningmeester: de heer E.J.R. de Wijs 
Bestuurslid:  mevrouw H. Loeffen 
Bestuurslid:  de heer F. Peters 
 
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in alle 
redelijkheid voor de uitoefening van hun functie moeten maken worden door de stichting vergoed. 
 
De stichting zal aan haar publicatieplicht voldoen door middel van het plaatsen van de jaarverslagen 
en de financiële verantwoording op haar website www.fotofestivalnaarden.nl 


